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1. Zostań Ambasadorem Erasmusa+  

Do 20 czerwca 2017 r. można nadsyłać prace konkursowe 
i zostać Ambasadorem Erasmusa+. Fundacja Rozwoju Sys-
temu Edukacji oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 
zapraszają do uczestnictwa w konkursie z okazji 30-lecia 
programu. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 
mailowo: film, tekst, zdjęcie lub cykl zdjęć, które prezentują charakter realizowanych 
działań oraz promują rezultaty projektów edukacyjnych. Prace można zgłaszać w formie: 

- tekstu (do 2 tys. znaków ze spacjami), 

- zdjęć (maksymalnie 5 zdjęć, rozdzielczość min. 300 dpi), 

- filmu (czas: do 2 min, rozdzielczość: min. 1280×720 px). 

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy byli uczestnikami projektów edukacyj-
nych realizowanych w ramach programu Erasmus+.  

Szczegółowe informacje są dostępne: http://erasmusplus.org.pl/zostan-ambasadorem-
erasmusa/ 

 

2. Wizyta naukowców z Ukrainy 

Od 8 do 12 maja 2017 r. na naszej uczelni przebywały profesor Oksana Vovk oraz  
profesor Hanna Saryboha z Narodowego Technicznego Uniwersytetu Politechniki Kijow-
skiej. W trakcie pobytu goście z Ukrainy mieli okazję spotkać grono naukowców z Wy-
działu Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska   
i Architektury PRz. Wizyta dotyczyła perspektyw dalszej współpracy międzyuczelnianej. 

Panie profesor wygłosiły serię wykładów, m.in.: Key concepts of industrial ecology, Envi-
ronmental performances and metrics oraz Innovative airspace technologies application for 
environmental monitoring. Panie spotkały się m.in. z prorektorem ds. współpracy między-
narodowej prof. dr. hab. Grzegorzem Ostaszem oraz dziekanem WBMiL prof. dr. hab. inż. 
Jarosławem Sępem. Wizyta odbyła się w ramach programu Erasmus+ z krajami partner-
skimi (projekt: 2016-1-PL01-KA107-023712). 

  Fot.: A. Surowiec                                                  Fot.: Arch. DWM                                          
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3. Wizyta delegacji z Uniwersytetu Oradejskiego 

Od 9 do 12 maja 2017 r. na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 
w ramach programu Erasmus+ przebywali pracownicy Uniwersytetu Oradejskiego. 
Dr Aurelia Onet wygłosiła wykłady dla studentów kierunków inżynieria środowiska oraz 
ochrona środowiska. Dotyczyły one ekologii mikrobiologicznej i mikroorganizmów gle-
bowych. Panie Monika Costea i Emilia Pantea uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych 
oraz projektowych. Ponadto panie zwiedziły Bibliotekę Główną PRz, wzięły udział w kon-
sultacjach naukowych i II Konferencji „Rzeszowski Dzień Wody”, a także odwiedziły stację 
uzdatniania wody. 

 

 

Fot.: Arch. DWM          

                                  

4. Wizyta prof. Marco di Ludovico (University of Naples Federico II) 

W dniu 17 maja 2017 r. odbył się wykład prof. Marco di Ludovico (University of Naples 
Federico II) zatytułowany: Composites for structural strengthening of existing construc-
tions: basis of design and experimental validation. Profesor spotkał się z prorektorem ds. 
współpracy międzynarodowej prof. dr. hab. Grzegorzem Ostaszem oraz mgr Joanną Ru-
szel koordynatorką ds. programu Erasmus na Politechnice Rzeszowskiej. Na spotkaniu 
omówiono szczegóły współpracy w ramach podpisanej umowy z Uniwersytetem w Nea-
polu oraz przedstawiono warunki kształcenia na obydwu uczelniach. 

 

 
  Fot.: A. Surowiec                                   
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5. Współpraca z Instytutem Państwowym i Samorządowym  
     Zarządzania w Melitopolu na Ukrainie 

W dniu 5 czerwca 2017 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza odbyło się 
spotkanie prof. dr. hab. Grzegorza Ostasza, prorektora ds. współpracy międzynarodowej,  
z prof. dr hab. Mariną Mikołajewną Radiewą, dyrektor Instytutu Państwowego i Samorzą-
dowego Zarządzania w Melitopolu. W rozmowach 
uczestniczyli również dr hab. Anatoliy Tkach, prof. PRz, 
oraz prof. dr hab. Tamara Tkach z Wydziału Zarządza-
nia Politechniki Rzeszowskiej. Poruszono tematy doty-
czące możliwości podjęcia współpracy międzynarodo-
wej, publikacji artykułów naukowych oraz wymiany 
studenckiej i pracowniczej między uczelniami.                                                                 
 

               

6. SJO PRz - Authorized Test Center TOEIC  

Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej, jako 
partner Educational Testing Services, oferuje studentom na-
szej uczelni możliwość uzyskania certyfikatu TOEIC w pro-
mocyjnej ofercie. Podczas ostatniej sesji zarejestrowano re-
kordową liczbę osób podchodzących do egzaminu TOEIC. 
Certyfikat TOEIC® został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu 
na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w mię-
dzynarodowym środowisku. TOEIC® jest egzaminem skupionym na testowaniu biegłości 
posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych.  
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie SJO PRz: http://sjo.prz.edu.pl/egza-
miny-miedzynarodowe/toeic 

 

7. Program stypendialny im. Stefana Banacha 2017/2018  

Do 23 czerwca 2017 r. (studia II stopnia) i 5 lipca 2017 r. 
(studia III stopnia) trwa nabór zgłoszeń w ramach pro-
gramu stypendialnego im. Stefana Banacha na rok akade-
micki 2017/2018. Program skierowany jest do obywateli 
krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE (Armenia, Azerbejdżan, Biało-
ruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina), którzy chcą podjąć studia II i III stopnia w obszarze 
nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych,  rolniczych leśnych i weterynaryjnych oraz 
na kierunkach ekonomicznych i europeistyce w Polsce. Wysokość stypendium wynosi   
1350 zł miesięcznie. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: 
http://www.granty-na-badania.com/2017/05/program-stypendialny-im-stefana-bana-
cha.html 

oraz http://buwiwm.edu.pl/program-stypendialny-im-s-banacha/ 
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8. XXI Edycja Programu Stypendialnego DBU  

Od 16 czerwca do 16 września 2017 r. można składać 
wnioski w ramach  XXI edycji Programu Stypendialnego 
DBU. Konkurs adresowany jest do studentów ostatniego 
roku studiów oraz absolwentów kierunków związanych  
z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Program sty-
pendialny umożliwia odbycie  stażu w Niemczech. Staż 
może trwać od 6 do 12 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 1 250 euro miesięcznie. 
Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej: www.dbu.de/2584.html  
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronach: 
http://www.granty-na-badania.com/2016/07/xx-edycja-programu-stypendialnego-
dbu.html 
oraz 
http://sds.org.pl/index.php/stypendia-dbu/nabor-stypendystow/130-harmonogram-
naboru-kryteria-wymagane-dokumenty 
 

9. M-ERA - nabór wniosków  

Do 13 czerwca 2017 r. trwa drugi nabór wniosków do kon-
kursu M-ERA. W ramach konkursu można uzyskać środki na 
międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o ma-
teriałach i inżynierii materiałowej. Zgodnie z informacjami 
Narodowego Centrum Nauki do konkursu można składać 
projekty, które dotyczą następującej tematyki: 

 integrated computational materials engineering (ICME), 

 innovative surfaces, coatings and interfaces, 

 high performance synthetic and biobased composites, 

 functional materials, 

 interfaces between materials and biological hosts for health applications, 

 materials for additive manufacturing. 

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie: 
http://www.granty-na-badania.com/2017/03/m-era-nabor-wnioskow.html 
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10. Warsztat poświęcony grantom ERC  

Do 19 czerwca 2017 r. trwa rejestracja. Imperial College 
London i Polska Akademia Nauk zapraszają na warsztaty in-
formacyjne dla naukowców zainteresowanych aplikowa-
niem o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 
(ERC). Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2017 r.  
Warsztaty są w szczególności skierowane do naukowców 
z obszaru nauk ścisłych i nauk o życiu planujących składanie wniosku ERC w konkursach 
Starting i Consolidator. Celem warsztatów jest wsparcie naukowców w jak najlepszym 
przygotowaniu wniosku projektowego. Wstęp na warsztaty jest bezpłatny.  
Chęć uczestnictwa należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: 
https://goo.gl/forms/Lvkb2gh2dadGQ13H3 

Program spotkania i więcej informacji na stronie PAN: https://instytucja.pan.pl/in-
dex.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4476-warsztaty-dla-naukowcow-aplikuja-
cych-o-granty-erc 
 

11. European Language Label  

Do 20 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu o certyfikat European Language Label. Konkurs 
adresowany jest do instytucji - m.in. szkół wyższych i nau-
czycieli, którzy w dziedzinie nauczania języków obcych 
szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały 
dydaktyczne, wychodzą poza program nauczania.  

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny 
jest na stronie internetowej organizatora:  http://ell.org.pl/regulamin/ 
Strona internetowa European Language Label: http://ell.org.pl/ 
Szczegółowe informacje są dostępne:  http://www.granty-na-badania.com/2017/05/eu-
ropean-language-label.html 
 

12. Stypendia i granty od Fundacji Kościuszkowskiej  

Od 3 lipca 2017 r. do 15 października 2017 r. trwa nabór 
wniosków w ramach konkursów organizowanych przez 
Fundację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można 
uzyskać stypendia i granty badawcze na studia, badania 
oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytu-
cjach kształcenia wyższego w USA. We wszystkich konkur-
sach staż może trwać od 3 do 5 miesięcy. W zależności od czasu trwania stażu, przyzna-
wane są stypendia w wysokości od 7 650 $ do 25 500 $. Ze stypendium pokrywane mogą 
być koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a 
także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe.   
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Szczegółowe informacje są dostępne pod adresami:  https://www.thekf.org/kf/scholars-
hips/exchange-us/? oraz http://www.granty-na-badania.com/2014/06/stypendia-i-
granty-od-fundacji.html 

 

13. Digital Heritage  

Do 22 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków na dofinan-
sowanie międzynarodowych projektów badawczych  
w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym - 
Digital Heritage. Konkurs jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 10 państw 
uczestniczących w programie, a jego łączny budżet wynosi 4,5 mln euro. W ramach kon-
kursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów: 

 1. Podejście krytyczne: Zaangażowanie w Dziedzictwo Cyfrowe (The Critical: En-

gagements with Digital Heritage) 

 2. Podejście kuratorskie: Społeczności i Dziedzictwo Cyfrowe (The Curatorial: 

Communities and Digital Heritage) 

 3. Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego (Safeguarding Digital Heritage). 

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż 
pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze)  
z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Repu-
blika Czeska, Francja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Wielka Bryta-
nia. Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stro-
nie:  www.jpi-culturalheritage.eu 

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresami:   http://nimoz.pl/pl/jhep/digital-he-
ritage-call oraz  http://www.granty-na-badania.com/2017/05/konkurs-digital-heri-
tage.html 
 

14. FNP: Międzynarodowe Agendy Badawcze  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła trzeci otwarty 
konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze 
(MAB). O środki w wysokości 140 mln zł mogą się ubiegać 
wybitni uczeni z całego świata, którzy chcieliby założyć  
w Polsce autonomiczne instytucje badawcze i prowadzić  
w nich innowacyjne badania. Do końca 2020 r. Fundacja za-
mierza przeznaczyć znaczne środki na rozwój co najmniej 10 jednostek realizujących 
MAB, w których zatrudnienie znajdzie w sumie nawet 500 młodych i doświadczonych ba-
daczy z Polski i z zagranicy.  
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://www.fnp.org.pl/ponad-
140-mln-zl-w-trzecim-otwartym-konkursie-w-programie-mab/ 
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15. Stypendium parlamentarne Bundestagu  

Do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu Bundestag International Parliamentary Scholars-
hips. Konkurs adresowany jest do obywateli polskich, któ-
rzy są absolwentami studiów wyższych i nie ukończyli 30 
roku życia. Laureaci konkursu otrzymają możliwość odby-
cia  stażu w biurze jednego z deputowanych do Bunde-
stagu. Szczegółowe informacje na stronie interneto-
wej Bundestag International Parliamentary Scholarships: http://www.granty-na-bada-
nia.com/2017/05/stypendium-parlamentarne-bundestagu.html 

 

16. Stypendia na studia i badania w Australii  

Do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia 
na podjęcie studiów oraz prowadzenie badań w Australii. 
W ramach programu Endeavour Scholarships and Fellow-
ships istnieje możliwość uzyskania środków na podjęcie 
studiów magisterskich, doktoranckich oraz prowadzenie 
badań naukowych w australijskich jednostkach naukowych. 
Oferta konkursowa adresowana jest m.in. do naukowców  
z Europy. Zgłoszenia mogą przesyłać studenci i badacze, którzy studiują lub prowadzą 
badania naukowe z dowolnej dziedziny nauki.  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:  

https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fel-
lowships/Applications/Pages/Applications.aspx 

http://www.granty-na-badania.com/2017/04/stypendia-na-studia-i-badania-w.html 

 

17. Absolwent Roku 2017 

Do 30 czerwca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do kon-
kursu Absolwent Roku 2017. Do konkursu można zgłaszać 
absolwentów z następujących krajów: Wielka Brytania, 
Niemcy, Francja, Holandia, Polska, Rosja, Brazylia, Ka-
nada, Indie i RPA. Absolwent Roku 2017 otrzyma nagrodę 
w wysokości 5 500 zł. Zgodnie z informacjami organizatorów w każdym z wymienionych 
powyżej krajów wyłoniony zostanie Absolwent Roku 2017.   

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne: 

http://www.granty-na-badania.com/2017/05/absolwent-roku-2017.html 

http://www.granty-na-badania.com/2017/05/stypendium-parlamentarne-bundestagu.html
http://www.polen.diplo.de/Vertretung/polen/de/14-stipendien/02-andere-ausschreibungen/ips.html
http://www.polen.diplo.de/Vertretung/polen/de/14-stipendien/02-andere-ausschreibungen/ips.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/05/stypendium-parlamentarne-bundestagu.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/05/stypendium-parlamentarne-bundestagu.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/04/stypendia-na-studia-i-badania-w.html
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx
http://www.granty-na-badania.com/2017/04/stypendia-na-studia-i-badania-w.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/05/absolwent-roku-2017.html#.WSfg2tykKUk
http://www.granty-na-badania.com/2017/05/stypendium-parlamentarne-bundestagu.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/04/stypendia-na-studia-i-badania-w.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/05/absolwent-roku-2017.html


 

 

18. NCBiR: V Konkurs na polsko-tajwańskie projekty badawcze  

Do 31 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach V edy-
cji polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty ba-
dawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej. Od obec-
nej edycji nabór wniosków prowadzony jest w dwóch ścież-
kach. Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można pol-
sko-tajwańskie projekty badawcze w następujących obsza-
rach: 

Ścieżka 1: 
neuroscience,  

energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy 

technologies), 

materials science and engineering, 

agricultural biotechnology and biocatalysis, 

ICT – Information and Communication Technology, 

Ścieżka 2: 
artificial intelligence. 

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne: http://www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,5205,otwarcie-pia-
tego-polsko-tajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-bilateralne-w-ramach-wspol-
pracy-polsko-tajwanskiej-2017.html 
 

19. Studia doktoranckie w Nowej Zelandii  

Do 30 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
New Zealand International Doctoral Research Scholarships. 
Celem programu jest przyciągnięcie do Nowej Zelandii naj-
lepszych studentów z całego świata, którzy chcą odbyć stu-
dia doktoranckie w Nowej Zelandii. Organizatorzy zapew-
niają trzyletnie stypendium oraz pokrycie kosztów utrzy-
mania przez cały czas trwania studiów doktoranckich. Przyjmowane są zgłoszenia chęt-
nych do odbycia studiów doktoranckich z dowolnej dziedziny nauki pod warunkiem, że 
będą one realizowane na jednej z wymienionych poniżej nowozelandzkich uczelni: 

 AUT University; 
 Lincoln University; 
 Massey University; 
 University of Auckland; 
 University of Canterbury; 
 University of Otago; 
 University of Waikato; 
 Victoria University of Wellington. 

http://www.granty-na-badania.com/2017/05/ncbir-v-konkurs-na-polsko-tajwanskie.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,5205,otwarcie-piatego-polsko-tajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-bilateralne-w-ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-2017.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,5205,otwarcie-piatego-polsko-tajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-bilateralne-w-ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-2017.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,5205,otwarcie-piatego-polsko-tajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-bilateralne-w-ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-2017.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,5205,otwarcie-piatego-polsko-tajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-bilateralne-w-ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-2017.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/06/studia-doktoranckie-w-nowej-zelandii.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/05/ncbir-v-konkurs-na-polsko-tajwanskie.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/06/studia-doktoranckie-w-nowej-zelandii.html


 

 

Szczegółowe informacje są dostępne: http://www.granty-na-badania.com/2017/06/stu-
dia-doktoranckie-w-nowej-zelandii.html 
Strona internetowa konkursu: https://enz.govt.nz/support/funding/scholarships/new-
zealand-international-doctoral-research-scholarships 
 

20. University of Padova is seeking researchers 

Deadline on the 14th of September 2017 

The University of Padova (Italy) is seeking outstand-
ing Researchers from all over the world wishing to 
apply for the H2020-MSCA-IF- 2017 call funded by 
EC Framework program H2020 and choosing the 
University of Padova as Host Institution. The Marie 
Sklodowska Curie Fellows hosted by the University of Padova not funded by the EC, but 
awarded with the “Seal of Excellence” will have the possibility to be funded by the Univer-
sity of Padova at the following conditions:  

- maximum two years of research activities 

- 40.000€/year (gross amount) as salary 

- up to 10.000€/year for research activities, training and networking 

- the number of funded Fellows will be announced with the approval of the 2018 research 
budget of the University of Padova (around November 2017). For further information on 
Marie Sklodowska-Curie Actions and the support provided by the University of Padova-
International Research Office: http://www.unipd.it/en/research/international-mobil-
ity/marie-sklodowska-curie-actions-individual-fellowships 

 

21. Ogłoszenie polsko-austriackiego konkursu wymiany osobowej  
        naukowców 

Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu na polsko-austriacką wymianę osobową. Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, 
Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) wspierają wspólnie mobilność naukowców  
w ramach bilateralnych projektów badawczych. Konkurs dotyczy projektów, które będą 
realizowane w latach 2018-2020.  

Za każdy projekt odpowiedzialny jest jeden koordynator projektu w Polsce i jeden w Au-
strii. Muszą oni wspólnie przygotować wniosek projektu badawczego i złożyć go oddziel-
nie w swoich państwach. Wniosek złożony tylko w jednym państwie nie będzie rozpatry-
wany. O środki finansowe na prowadzenie badań podstawowych można się ubiegać  
w Narodowym Centrum Nauki (program HARMONIA). 

W imieniu MNiSW zapraszamy do podejmowania współpracy oraz zgłaszania propozycji 
wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany osobowej. 

http://www.granty-na-badania.com/2017/06/studia-doktoranckie-w-nowej-zelandii.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/06/studia-doktoranckie-w-nowej-zelandii.html
https://enz.govt.nz/support/funding/scholarships/new-zealand-international-doctoral-research-scholarships
https://enz.govt.nz/support/funding/scholarships/new-zealand-international-doctoral-research-scholarships
http://www.unipd.it/en/research/international-mobility/marie-sklodowska-curie-actions-individual-fellowships
http://www.unipd.it/en/research/international-mobility/marie-sklodowska-curie-actions-individual-fellowships


 

 

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresami: http://www.nauka.gov.pl/komuni-
katy/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-z-austria-na-lata-
2017-2019.html  

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-polsko-austriackiego-konkursu-wy-
miany-osobowej-naukowcow-edycja-2018-2020.html 

 

22. Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe 

Do 8 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków. Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum 
Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Autho-
rity/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty 
badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie inno-
wacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych 
mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. 

Budżet konkursu wynosi 2 mln zł. 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresami: http://www.nauka.gov.pl/komuni-
katy/piaty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html 
 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwu-
stronna/izrael/v-konkurs-pl-il/art,5175,piaty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-ba-
dawczo-rozwojowe.html 
 

23. Aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury  
 Badawczej 2018 

Do 31 sierpnia 2017 r. trwa nabór propozycji. Europejskie Forum Strategiczne Infra-
struktur Badawczych po raz czwarty ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Eu-
ropejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018. Dokument gromadzi inicja-
tywy kluczowe z punktu widzenia budowy w Unii Europejskiej najnowocześniejszej na 
świecie bazy badawczej, od nauk humanistycznych i społecznych, przez środowiskowe  
i fizyczne, po nauki biomedyczne i e-infrastrukturę. Proponowane infrastruktury po-
winny być unikalne, mieć charakter ponadnarodowy i odpowiadać długoterminowym po-
trzebom europejskiego środowiska naukowego. 

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komuni-
katy/aktualizacja-europejskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej-2018.html 

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-z-austria-na-lata-2017-2019.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-z-austria-na-lata-2017-2019.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-z-austria-na-lata-2017-2019.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-z-austria-na-lata-2017-2019.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-polsko-austriackiego-konkursu-wymiany-osobowej-naukowcow-edycja-2018-2020.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-polsko-austriackiego-konkursu-wymiany-osobowej-naukowcow-edycja-2018-2020.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/piaty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/piaty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/v-konkurs-pl-il/art,5175,piaty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html
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24. GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY ds. BADAŃ NAUKOWYCH  
  (ERC – European Research Council) ERC/ADG: ADVANCED GRANT 

Do 31  sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków do kon-
kursu. CEL: Granty te wspierają najlepsze, innowacyjne 
projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, 
samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających 
już praktykę w kierowaniu zespołem. ADRESACI: Nau-
kowcy ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się do-
robkiem ostatnich 10 lat. ZASADY GRANTU: Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin 
wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego 
przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić 
mogą z dowolnego kraju świata. ZASADY FINANSOWANIA: Budżet projektu może do-
chodzić do 2,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 3,5 mln euro; szczegóły 
w Programie Pracy).  

Szczegółowe informacje są dostępne na stronach: 
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620   

https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants 

 

25. Eurostars 2 - nabór wniosków w ramach VIII konkursu  

Do 14 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
programu Eurostars 2. Konkurs adresowany jest do małych 
i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą prace B+R.  
W konkursie obowiązkowe jest nawiązane współpracy mię-
dzynarodowej. Na dofinansowanie udziału polskich pod-
miotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu 
NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro. 

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia mogą przesyłać wnioskodawcy, w skład któ-
rych wchodzi przynajmniej dwóch partnerów z przynajmniej dwóch krajów uczestniczą-
cych w programie Eurostars.  

Listę krajów uczestniczących w programie można znaleźć na stronie: https://www.euro-
stars-eureka.eu/eurostars-countries/europe. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresami:  

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/aktual-

nosci/art,5192,otwarcie-naboru-w-8-konkursie-eurostars-2.html   

http://www.granty-na-badania.com/2017/05/eurostars-2-nabor-wnioskow-w-ra-
mach.html 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620%20
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
http://www.granty-na-badania.com/2017/05/eurostars-2-nabor-wnioskow-w-ramach.html
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http://www.granty-na-badania.com/2017/05/eurostars-2-nabor-wnioskow-w-ramach.html


 

 

26. Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships  

Do 14 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest 
w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu 
jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania 
nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu 
Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty 
mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukow-
ców. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy. 
W ramach Individual Fellowships wyróżnia się dwa typy grantów: 

 European Fellowships - w ramach grantu możliwe jest prowadzenie przez indy-

widualnego naukowca badań przez okres od 12 do 24 miesięcy. Badania prowa-

dzone są w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju europej-

skiego niż pochodzi naukowiec. Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu 

Kontaktowego Programów Badawczych UE. 

 Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić 

badania w tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowa-

rzyszone z UE). Pobyt zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach 

grantu istnieje także obowiązkowa faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 

miesięcy. Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Progra-

mów Badawczych UE.  

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:  
http://www.granty-na-badania.com/2017/04/akcje-marii-skodowskiej-curie.html 
Strona internetowa konkursu Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships:   
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuni-
ties/h2020/topics/msca-if-2017.html 
 

27. Energetyka niskoemisyjna – nowe nabory konkursowe 

Do 7 września 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków konkur-
sowych do programu Horyzont2020 w obszarze energetyki ni-
skoemisyjnej – COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY. Pro-
jekty nastawione są na budowanie i testowanie prototypów, pi-
lotaże, instalacje demonstracyjne. Organizacje non profit (jed-
nostki naukowe, jednostki samorządowe, uczelnie itp.) otrzy-
mują finansowanie w wysokości 100% kosztów, przedsiębior-
stwa otrzymają finansowanie w wysokości 70% kosztów kwali-
fikowanych. Obszar energetyki niskoemisyjnej obejmuje szereg 
kwestii związanych ze zintegrowanym podejściem do systemu energetycznego, odna-

http://www.granty-na-badania.com/2017/04/akcje-marii-skodowskiej-curie.html
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
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wialnymi źródłami energii, dekarbonizacją paliw kopalnych, społecznymi i ekonomicz-
nymi kwestiami związanymi z systemami energetycznymi. Konkursy oferują szeroki za-
kres tematów z dziedziny odnawialnych źródeł energii.  

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  http://www.kpk.gov.pl/?p=36329 

 

28. CERN - Fellowship Programme 

Deadline to submit applications: 04-SEP-17 23:59 CET (for 
Selection Committee 21-NOV-17) Accelerate your career at 
CERN and take part in today’s biggest scientific break-
throughs! The Fellowship Programme is addressed to graduates from universities or 
higher technical institutes in a wide range of applied sciences, computing and engineering 
with limited or no work experience. Senior Fellowships are awarded to doctorate (PhD or 
equivalent) graduates whereas Junior Fellowship are intended for BSc or MSc graduates 
looking to work in a research group. CERN is proud to be involved in COFUND, a Euro-
pean Commission Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Action to stimulate mobility and 
career development through fellowship programmes. Fellows come from all around 
the world!  Hover your mouse over the map and see where the Fellows currently working 
at CERN come from.  
Read more: https://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme 
 

29. MSZ: Konkurs na prace magisterskie  

Do 31 grudnia 2017 r. można zgłaszać swoje propo-
zycje na konkurs na najlepszą pracę magisterską, któ-
rego organizatorem jest Minister Spraw Zagranicz-
nych. Zgłaszane prace muszą dotyczyć współczesnych 
stosunków międzynarodowych. Konkurs adresowany 
jest do absolwentów polskich i zagranicznych uczelni. 

Zgodnie z regulaminem do konkursu można zgłaszać 
tylko prace magisterskie, które zostały obronione w roku zgłoszenia tj. 2017 r. Muszą one 
mieścić się w zakresie określonej tematyki. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konkursu Ministra 
Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/kon-
kurs_na_najlepsza_prace_magisterska/  
oraz  http://www.granty-na-badania.com/2017/04/msz-konkurs-na-prace-magister-
skie.html 
 

http://www.kpk.gov.pl/?p=36329
http://www.kpk.gov.pl/?p=36329
https://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
http://www.granty-na-badania.com/2017/04/msz-konkurs-na-prace-magisterskie.html
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/
http://www.granty-na-badania.com/2017/04/msz-konkurs-na-prace-magisterskie.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/04/msz-konkurs-na-prace-magisterskie.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/04/msz-konkurs-na-prace-magisterskie.html


 

 

30. Dwa międzynarodowe centra naukowe powstaną w Warszawie  
i w Gdańsku  

Badania nad szczepionką na raka i nowymi lekami na cho-
roby neurodegeneracyjne i nowotworowe to wyzwania, ja-
kie podejmą dwa międzynarodowe centra naukowe, 
które powstaną  w Polsce dzięki środkom w łącznej wyso-
kości ponad 76 mln zł, przekazanym przez Fundację na 
rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe 
Agendy Badawcze (MAB). Nowe centra będą zlokalizowane w Warszawie i w Gdańsku. 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.granty-na-bada-
nia.com/2017/05/dwa-miedzynarodowe-centra-naukowe.html 

 

31. Niemieccy i hiszpańscy naukowcy wybrali Polskę  

Ponad 600 zagranicznych uczonych w ciągu ostatniej de-
kady przyjechało pracować do Polski. Najwięcej z Ukrainy, 
Niemiec i Indii. 34 badaczy z całego świata przyjął Instytut 
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Naukowcy, 
w tym chemicy, biologowie, językoznawcy i psychologowie, 
przenieśli się do Polski w ramach unijnego programu Marie 
Skłodowska-Curie Actions (MSCA).  
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.granty-na-bada-
nia.com/2017/05/niemieccy-i-hiszpanscy-naukowcy-wybrali.html 
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